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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 

Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona, Berinde Sorin Romulus, Developing an 
organization system for management accounting based on responsability centers, Review 
of Business Research, 2009, 3(9), p. 50-60, Ulrich’s International Periodicals Directory, 
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona, Study regarding the organization of 
management accounting in the context of responsability centers, Analele Universităţii din 
Oradea – Ştiinţe Economice, TOM XVII(III), 2009, p . 966-972. RePEc, 
http://ideas.repec.org/a/ora/journl/v3y2009i1p966-972.html 
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Berinde Sorin Romulus, The typology of 
restructuring by demerger practised by the entities from Romania, International Journal 
of Strategic Management, 1(8), 2008, p.115-125, Ulrich’s International Periodicals 
Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/  
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Berinde Sorin Romulus, Răchişan Andreea 
Liana, The impact of the structure of shareholding on the restructuring operations taking 
place in Romania, International Journal of Academy of Business and Economics, 3(8), 
2008, p. 91-107, Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
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Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona,  The implementation of profit centres inside an 
economic entity, Studia Universitatis Babes Bolyai - Negotia, 2(1), 2008, p. 125 – 134. 
Central and Eastern European Online Library, 
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a014b935-c681-4315-b894-
476ae4aeb6e3&articleId=5fb8b5db-9e64-4772-afe9-cff28618aa3a 
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Dumbravă Partenie, La pratique des fusions 
des entites economiques en Roumanie, Accounting and Management Information 
Systems, 1(1), 2008, p. 200 – 217, Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Operations de restructuration concernant la 
notion de contrôle, Accounting and Management Information Systems, 1(1), 2006, p . 270 
– 283. Ulrich’s International Periodicals Directory,  
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ 

 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 

Dumbravă Partenie, Răchişan Paula Ramona, Berinde Sorin Romulus, Horja Ioana Monica, 
Doctrinal and financial accounting aspects regarding insolvent economic entities, Analele 
Universităţii din Oradea – Ştiinţe Economice, TOM XVIII(III), 2009, p. 936 – 941 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/159.pdf 
 
Groşanu Adrian, Răchişan Paula Ramona, Cost calculation considered from both the point 
of view of the provisions of accounting regulations and of the need for information of the 
companies, Analele Universităţii din Oradea – Ştiinţe Economice, TOM XVII(III), 2008, 
p.1253 - 1259 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/227.pdf 
 
Răchişan Paula Ramona, Groşanu Adrian, Berinde Sorin, Les aspects comptables des 
operations de restructuration par acquisitions et fusions, Analele Universităţii din Oradea 
– Ştiinţe Economice, TOM XVII(III), 2008, p. 1434 - 1441 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/261.pdf 

 
Răchişan Paula Ramona, Bonaci Carmen Giorgiana, Mergers and acquisitions + 
significant case studies on the local market of Cluj-Napoca within the recent past, Analele 
Universităţii din Oradea – Ştiinţe Economice, TOM XVI(III), 2007, p. 560 - 566 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2007/v2-finances-accounting-and-
banks/129.pdf 

 
Tiron-Tudor Adriana, Cristea Stefana Maria, Rachisan Paula Ramona, Reporting Related 
Party Transactions - Between Compulsory and Volundary Disclosure - East European 
Countries Case Study, Emerging Issues in International Accounting&Business 
Conference, Padova, Italia, Coop Libraria Editrice Universita di Padova ISBN 88-7178-
829-X, 2006, p. 907-937 
 
Tiron-Tudor Adriana, Răchişan Paula Ramona, Cristea Ştefana Maria, Mergers and 
Acquisitions - the accounting treatment of the contributions and the accounting values 
used in this process, Emerging Issues in International Accounting & Business Conference, 
Padova, 2006, p. 935-948 
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
 Nu este cazul. 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

Răchişan Paula Ramona, Restructurarea societăţilor comerciale prin fuziuni şi divizări, 
Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008, p. 310 
 
Pop Atanasiu, Deaconu Adela, Sucală Lucia, Popa Irimie Emil, Fătăcean Gheorghe, 
Groşanu Adrian, Todea Alexandru, Pop Fănuţa, Buiga Anuţa, Berinde Sorin Romulus, 
Răchişan Paula Ramona, Iosivan Oana Raluca, Vascu Adrian, Un model si baza de date 
sectoriala destinata analizei financiare şi evaluării întreprinderii în context românesc şi 
European. Aplicatie pentru Transilvania, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2006, p. 116 
 
Tiron Tudor Adriana, Răchişan Paula Ramona, Cristea Ştefana Maria, Combinări de 
întreprinderi – fuziuni şi achiziţii, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, p. 341 
 
Matiş Dumitru, Deaconu Adela, Fătăcean Gheorghe, Nistor Cristina, Filip Crina, Oprean 
Victor, Cristea Ştefana, Răchişan Ramona, Berinde Sorin, Bazele contabilităţii de la 
practică la teorie, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p. 300 

 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
 Nu este cazul. 
 
8. Brevete internaţionale 
 
 Nu este cazul. 
 
9. Brevete naţionale 
 
 Nu este cazul. 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
 Nu este cazul. 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
 Nu este cazul. 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 Nu este cazul. 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 Nu este cazul. 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 Nu este cazul. 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 Nu este cazul. 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă 
 

20 lucrări 
 

-  Îndrumare lucrări de disertaţie 
  
 Nu este cazul. 
 
-  Doctoranzi 
 
 Nu este cazul. 
 
-  Post-doctoranzi  
 
 Nu este cazul. 
 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
 
 Nu este cazul. 
 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
 
 Nu este cazul. 
 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
 
 Nu este cazul. 
 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
 Nu este cazul. 
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8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 Nu este cazul. 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
 Nu este cazul. 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 

Un model şi o bază de date sectoriale destinate analizei financiare şi evaluării 
întreprinderii în context romanesc şi european. Aplicatie pentru Transilvania, Finanţe. 
Bănci. Asigurări, membru echipă, 2004-2006. 

 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
 Nu este cazul. 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 Nu este cazul. 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
 Nu este cazul. 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
 Nu este cazul. 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
 Nu este cazul. 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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III. Realizare remarcabilă 
 

Numeroşi cercetători din ţară şi străinătate au studiat fenomenul restructurării şi operaţiile de 
restructurare a entităţilor economice, dar rezultatele au fost prezentate, în cele mai multe cazuri, 
la nivel general. 

Teza de doctorat cu titlul Problematica contabilă a restructurării societăţilor comerciale, 
elaborată şi publicată sub titlul Restructurarea societăţilor comerciale prin fuziuni şi divizări, 
Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008 îşi câştigă semnificaţia prin elaborarea unei baze de date 
cuprinzând toate operaţiile de restructurare prin fuziuni şi divizări derulate în România în 
perioada 01.01.2006-30.06.2007 şi realizarea unei analize cu privire la aceste operaţii, respectiv: 
a tipurilor, formelor fuziunilor şi divizărilor; distribuţia geografică a acestor operaţii; distribuţia 
fuziunilor şi divizărilor în funcţie de numărul participanţilor la operaţia de fuziune, respectiv 
numărul entităţilor rezultate prin divizare şi identificarea formelor de proprietate a entităţilor; 
stabilirea unei repartizări în funcţie de condiţiile de realizare a operaţiei (structură 
acţionariat/asociaţi, raport de schimb, evaluare aporturi de fuziune/divizare, metode folosite 
pentru evaluarea entităţilor implicate în restructurare).  

Lipsa unei cercetări de acest gen la nivelul României dublează semnificaţia studiului, dorind a fi 
util personalului academic, personalului de specialitate din departamentele financiar-contabile, 
tuturor economiştilor atât prin abordarea problematicii la nivel naţional şi internaţional, cât şi prin 
abordarea practicii specialiştilor şi concretizarea practică a acestor operaţii.   

Astfel, personalul academic poate să-şi aprofundeze interesul în această arie de cercetare, iar 
specialiştii din domeniul financiar-contabil pot să se familiarizeze cu operaţiile de acest tip, 
studiul fiind un posibil ghid pentru cei care se confruntă cu dificultăţi de ordin financiar-contabil 
cu privire la acest tip de operaţii, în contextul unui mediu economic în continuă transformare şi 
având ca ţintă convergenţa cu mediul economic european şi internaţional. 

Considerăm că acest studiu contribuie la cunoaşterea şi aprofundarea unui fenomen amplu şi 
complex din viaţa entităţilor, un fenomen care se manifestă în mod continuu, în diverse forme, un 
fenomen în plină derulare în mediul economic românesc, fiind bazat pe utilizarea metodelor 
cantitative şi calitative de exploatare a fuziunilor şi divizărilor.   

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Prof.univ. dr. Magdalena Vorszsak 
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